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† Bedeinka gaizala Jainko ahalguztidunak: Aitak 
eta Semeak eta Espiritu santuak. 
—Amen. 
 
† Goazen Jaunaren bakean. 
—Eskerrak Jainkoari. 
 
HOMILIA (labur) 
Domekero eta jaiero alkartzeko aukerea dogunez, emon 
deiogun berak daukan garrantzia Jainkoaren berbeari: 
arretaz entzun daigun; ahal dala, etxean ere bakotxak ba-
rriro irakurri daigun; ohiturarik ez badaukagu, eskatu dai-
gun laguntza; eta lurra apazten dauan lez apaztuko dau 
Jainkoaren hitzak gure barrua ere, eta emongo dogu gu-
gandik itxaroten dauan frutua. 
 
Ikasi daigun, ba, Jesusi begiratzen. Ez gaitezan azal hutse-
an gelditu. Aurkitu daigun ebanjelioaren irakurketan Jesu-
sen bere ingururako eta ingurukoekazko jarrera beti ba-
rria: gaur, jendeari ipuinetan hitz egiten deutsola salatzen 
dau, euren burugogorkeriak bultzatuta; bihar beste jarrera 
bat ere aurkituko dogu Jesusengan. 
 
Hau dala-ta, salatu daigun Jesusen aurrean gure burugo-
gorkeria, edo ohiturei eta atxakiei lotuegiak egotea; eta 
eskatu daigun Jainkoaren berba-gosea, ha irakurteko-
entzuteko zaletasuna, eta harek gugandik itxaroten dauzan 
frutuak emoteko grazia. 
 
Eroan gaizala honek Jainkoaren berbea alkarregaz ospatze-
ra, hausnartzera eta komentatzera, mezarik euki ezarren 
jaki honek hutsegin ez deigun, eta gure artean beronen 
zerbitzariak ugaritu daitezan, eta aintzat hartuak. Izan 
daiela gu guztion babesa, oniritzia eta esker ona. 
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GURE AITA ZERUETAN ZARANA, 
SANTU IZAN BEDI ZURE IZENA, 
ETOR BEDI ZURE ERREINUA, 
EGIN BEDI ZURE NAHIA 
ZERUAN BEZELA LURREAN ERE. 
EMOIGUZU GAUR EGUN HONETAKO OGIA, 
PARKATU GURE ZORRAK 
GEUK ERE GURE ZORDUNEI 
PARKATZEN DEUTSEGUN EZKERO 
ETA EZ GU TENTALDIRA EROAN 
BAINA ATARA GAGIZUZ GATXETIK. 

 
(Gurejauna altara gainean jarri daiteke. Agurtu ondoren —
belauna okertuz edo burua makurtuz—, esan): 
 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: ERRUKI, JAUNA. 
 
—Jaungoikoaren Bildotsa, zeuk kentzen dozu 

munduko pekatua: EMOIGUZU BAKEA. 
 
 
Jaunartzerako abestia 
 

Jauna dot Artzain, ez dot izango nik goserik 
hark emongo deust zer-jan onik. 
 

—Neu naz zerutik lurrera jatsi dan ogia 
Aitak danori eskeinia… 
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—Jesus Jauna, betiko biziaren hitzak daukazu-
zana, erruki, Jauna! 

—Jesus Jauna, zugan egintzak eta berbea bat 
datoz, Kristo, erruki! 

—Jesus Jauna, Jainkoaren berba haragi egina 
zaituguna, erruki, Jauna! 

 
 
 Goretsi daigun guztion Egile eta Aita/Ama 
dogun Jainkoa: 
 
Jauna, gure Jainkoa:  BEDEINKATUA ZU 
Zeru-lurren egile:  BEDEINKATUA ZU. 
Guztien Salbatzaile:  BEDEINKATUA ZU. 
Gure Jabe zara-ta:  BEDEINKATUA ZU. 
 
Jesus, Jainko-Semea: BEDEINKATUA ZU. 
Guregatik hil zara:  BEDEINKATUA ZU. 
Aitak biztu zaitu-ta: BEDEINKATUA ZU. 
Gure artean zagoz:  BEDEINKATUA ZU. 
  
Espiritu Santua:   BEDEINKATUA ZU. 
Bizien bizigarri:   BEDEINKATUA ZU. 
Poz-emoile bikaina:  BEDEINKATUA ZU. 
Negarretan pozgarri: BEDEINKATUA ZU. 
 
Egin daigun otoitz Jesus gure Jaunak egiten 
eban lez: horretarako salmoak erabiliz: 

 

(otoitz hau jesarrita egin daiteke) 
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na, zuztar bakoa eta iraupen gitxikoa izanik, 
berbea dala-eta estutasun edo erasoaldiren bat 
sortu orduko, bat-batean huts egiten dau. 
Sasi artean ereindakoa hauxe da: berbea entzun 
bai, baina mundu honetako ardurak eta diru-
goseak ito egiten deutsoe berbea, frutu barik 
itziz. 
Lur onean ereindakoa, barriz, hauxe da: berbea 
entzun eta ulertzen dauana. Honek frutua emo-
ten dau: bateko ehun nahiz hirurogei nahiz ho-
geita hamar». 

Jaunak esana 
 

(Ondoren DIRU-BATZEA, egin daiteke) 
 
Oharra 
Bada konpromiso bat gure beharrizanei erantzutea, 
eta gure inguruko behartsuei laguntzea. Horren 
ezaugarri dogu orain egiten dogun diru-batzea: be-
hartsuaren ondoan gagozela adierazten dogu. Hau 
Jesusengandik beragandik ikasi dogu. 
 
 
ESKARIAK 
 

† Irudiaren arrakasteak berbea indargetu dauan 
gizartean bizi garanok Jainkoaren berbearen 
eraginkortasuna berreskuratu gura dogu. Jo 
daigun otoitzera horretarako: 

 
—Elizearen alde: eten barik iragarri daian Jain-
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MAHAIRA. Arretaz entzun daigun Jainkoak esan 
gura deuskuna: 
 
 
Zakarias Profetearen liburutik   (Za 9, 9-10) 
 
Honan dino Jaunak: 
«Poztu biziro, Sion uri eder! 
Egin irrintzi, Jerusalem uriburu! 
Hara, bajatortzu zure erregea: 
zuzen eta garaile dator, 
apal eta asto baten gainean, 
astakume baten gainean. 
Berak hondatuko ditu Efraimeko guda-gurdiak 
eta Jerusalemeko zaldiak; 
hausiko ditu guda-uztaiak, 
eta bakea iragarriko deutse nazinoei. 
Itsasotik itsasora aginduko dau, 
Eufrates ibaitik lurraren azken mugetaraino». 

Jaunak esana 
 
 
 

San Paulo Apostoluak Erromatarrei egindako gutunetik   
(Erm 8, 9. 11-13) 
 

Senideok: Zuek ez zaree grina txarren menpean bizi, Espiritu-
aren menpean baino, Jainkoaren Espiritua zuekan bizi da-eta. 
Norbaitek Kristoren Espiritua ez badau, hori ez da Kristorena. 
Jesus hildakoen artetik biztu eban Jainkoaren Espiritua zue-
kan bizi bada, Kristo hildakoen artetik biztu ebanak berak 
biziazoko ditu zuen gorputz hilkorrak ere, zuekan bizi dan 
beraren Espirituaren bitartez. 
Zorretan gagoz, beraz, senideok, baina ez grina txarrakaz, 
horreen arabera bizi izateko. Holan bizi bazaree, hil egingo 
zaree; baina Espirituaren bidez giza egintza txarrei uko egi-
ten badeutsezue, bizi izango zaree. 

Jaunak esana 



—   2   — 

† Aitaren eta Semearen eta Espiritu santuaren 
izenean. 
—Amen. 
 

† Aspaldi baten, euskaldunok berbakoak ginala 
esaten zan. Gero berbea haizeak eroaten ei dau 
eta paperak eta firmak behar dirala. Orain… 
zerk balio ete dau, senideok? Zeri emoten deu-
tsogu balioa, dirua bera ere hain aldakorra ba-
da? Gaurko Elizkizunak Jainkoaren berbearen 
aurrean jarriko gaitu, eta eraginkorra dala eta 
frutu emoilea esango deusku. Lagunduko ete 
deusku ospakizun honek Jainkoaren berbea ain-
tzat hartzen? Biztuko ete dau gugan Jainkoaren 
berba-egarria eta haren inguruan otoitz egiteko 
gogoa? 
 
 

Sarrera-abestia 
Zein gogo ta eder dan anaiok alkartu 
eta danok batera Jainkoa goratu. 
 
—Gora bihotzak eta guztiok egin kantu: 
Jainkoak bere eskuz salbatuko gaitu. 

 

Damu-otoitza 
† Apaltasunez autortu daigun emondako ber-
bea irunsten dauan gizarte honetan geuk ere ez 
dogula behar bestean aintzat hartzen ez beste-
en berbea ez Jainkoarena ere: 

—   11   — 

—Nire gorputza egiz dozue janaria 
ta nire odola edaria… 
 

—Ogi hau jaten dauana beti da biziko, 
hilterik ez dau ikusiko… 

 
(Gurejauna gorde ondoren, isilunetxo bat egin daiteke, eta 
oharrak eginez —balegoz— otoitza esanez amaitu). 
 
 
OTOITZA 
 
Jesus, gure Maisu eta Jauna: 
zure berbara hurreratzen nazanean 
bildurtu egiten nozu behin baino sarriagotan: 
Parabolak ei darabilzuz ez deizugun ulertu… 
Burugogorrak ei gara, ohituretan zarratuak… 
 
Borondaterik onenaz etorten naz, Jauna, 
eta holangoak entzun behar dodaz? 
Nahi deutsut ulertu eta zintzo jarraitu, 
eta hainbatetan gatx egiten jataz 
bai bata eta bai bestea ere: 
ohiturei lotuegia ete nago, ba? 
 
Emoidazu ausardia eta argitasuna 
zure berbea irunsten eta neuretzen jakiteko 
eta haren arabera bizi izateko, 
ohiturei eta esamesei jaramonik egin barik, 
beti zeuganako zintzotasuna bilatuz. 
 



—   4   — 

R/. Lur onean jausi zan haziak ugari emon eban frutua. 

 
 
Zuk dozu lurra zaintzen, urez asetzen 
eta oparo aberasten. 
Urez gainezka doa zeruko ubidea; 
Zuk emoten deutsazu gizakiari gari-alea. R/. 
 
Zuk prestatzen lurra honan: 
erretenak busti, mokilak bardindu, 
euri-zaparradez harrotu, 
kimuak bedeinkatu. R/. 
 
Zeure ondasunez burutzen dozu urtea, 
ugaritasuna dariela dagoz zure bideak. 
Heze eta ugari dagoz landa zabalak, 
alaitasunez apaindurik mendi-egoak. R/. 
 
Zelaiak artaldez jantzi dira,  
ibarrak gariz estaldu, 
poz-oihuz eta kantari. R/. 
 
 

HITZAREN LITURGIA 
 
Elizeak jarten deuskuzan Jainkoaren mahai bie-
tako lehenengora hurreratuko gara: HITZAREN 
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koaren berbea, eta bere bizikereaz baieztatu 
daian haren eraginkortasuna, eskatu deiogun 
Jaunari. 

 
—Berbearen zerbitzari diran misiolari, katekista, 

hizlari eta ospakizun sustatzaileen alde: maite 
izan daien Jainkoaren hitza, haren gozotasuna 
dastatu daien, eta nabarmen ikus daien haren 
eraginkortasuna, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Berbea barriketarako edo inor iraintzeko ere 

erabilten dabenen alde: berbearen garrantzi-
az jabetu daitezan eta Jainkoaren berban 
aurkitu daien argitasuna eta adorea, eskatu 
deiogun Jaunari. 

 
—Iragarritako berbea irunsten daben politikari, 

herri agintari eta beste era askotako giza gi-
darien alde: egiaren zaletasunera heldu dai-
tezan eta iragarten dabena beteten ahalegin-
du daitezan, eskatu deiogun Jaunari. 

 
—Jainkoaren berbea elikagai hartzen dogun guz-

tion alde: haren gozoa dastatu daigun eta ha-
ren eskakizunetara eraiki daigun gure egune-
roko bizitza, eskatu deiogun Jaunari. 

 
† Gure otoitzak Jesus Jaunak irakatsitakoan 
indar hartu daian, esan daigun gogotsu, Jesusek 
berak irakatsitako otoitza: 
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Ebanjelioa 
 
Jesu Kristoren Ebanjelioa San Mateoren libu-
rutik   (Mt 13, 1-23) 
 
Egun haretan, Jesus, etxetik urten eta, itsaser-
tzean jesarri zan. Eta hainbeste jente batu jako-
nez inguruan, txalupa batera igon eta bertan 
jesarri zan. Jente-taldea, barriz, hondartzan 
egoan. Gauza asko esan eutsen parabola bidez 
berba eginez: 
«Behin batean, urten eban ereileak hazia erei-
tera. Ereitean, ale batzuk bide-bazterrean jausi 
ziran, eta txoriek etorri eta jan egin ebezan. 
Beste batzuk harri artean jausi ziran, lur handi-
rik ez zan lekuan, eta azaleko lurra izanik, bat-
batean erne ziran; baina eguzkiak jo orduko, 
erre egin ziran eta, zuztarrik ez ebelako, ihartu. 
Beste ale batzuk sasi artean jausi ziran, eta sa-
siek, haztean, ito egin ebezan haziak. Gai-
nerakoak lur onean jausi ziran, eta frutua emon 
eben: bateko ehun, hirurogei nahiz hogeita ha-
mar. Belarririk dauanak, entzun begi». 
Ikasleek hurreratu eta itaun hau egin eutsoen 
Jesusi: «Zergaitik berba egiten deutsezu parabo-
len bidez?» 
Jesusek erantzun eutsen: «Zuei emon jatzue ze-
ruetako erreinuaren misterioak ezagutzea; ho-
rreei, ostera, ez. Izan ere, daukonari emon 
egingo jako eta gainezka izango dau; ez dauko-
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nari, ostera, daukon apurra ere kendu egingo 
jako. Hona zergaitik berba egiten deutsedan pa-
rabolen bidez: begiratu bai, baina ikusten ez 
dabelako; entzun bai, baina aditzen ez dabela-
ko, ezta ulertzen ere. Holan, Isaias Profeteak 
esana beteten da horreekan: 

"Entzungo dozue, bai, baina ulertu ez; 
ikusiko dozue, bai, baina ohartu ez. 
Izan ere, herri honek gogortu egin ditu buru-
bihotzak, 
gortu belarriak, itsutu begiak. 
Ez begie begiz ikusi, 
ez belarriz entzun, 
ezta buruaz ulertu ere, 
holan Nigana bihurtu ez daitezan 
eta salbau ez dagidazan". 

Zorionekoak, ostera, zuen begiak, ikusten dabe-
lako, eta zuen belarriak, entzuten dabelako. 
Benetan dinotsuet: profeta eta zintzo askok iku-
si nahi izan eban zuek ikusten dozuena, baina ez 
eban ikusi, eta entzun zuek entzuten dozuena, 
baina ez eban entzun». 
Jesusek esan eutsen ikasleei: «Entzun ereilearen 
parabolearen esanahia: Erreinuaren berbea en-
tzun bai, baina ulertzen ez dauanari, Gaiztoak 
etorri eta kendu egiten deutso bihotzean erein 
jakona. Hori da bide-bazterrean ereindakoa. 
Harri artean ereindakoa hauxe da: berbea en-
tzutean, bat-batean pozik hartzen dauana; bai-


